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CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – 

TIN HỌC BƯU ĐIỆN 

------  ------ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------  ------ 

Số: ............../HĐQT-CTIN  

                Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 

(V/v: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện) 

Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY  

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 

và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 

70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị 

công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Căn cứ Thông tư Số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn 

về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện; 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Điều Lệ của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CTIN) với nội dung như sau: 

I. Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung điều lệ hiện hành 

Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện được xây dựng dựa 

trên Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có 

hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ 

hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.  

Theo đó, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng 

đối với công ty đại chúng đã sửa đổi cũng như bổ sung thêm một số nội dung mới nhằm giúp 

hoạt động quản trị của công ty chặt chẽ và thông suốt hơn. 

Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành theo quy định mới là cần thiết đối với công 

tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện 

hành. 

II. Các nội dung sửa đổi, bổ sung 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện đã tiến hành xây dựng 

bản Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung trên cơ sở kế thừa những nội dung chính của 
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Điều lệ Công ty hiện tại, kết hợp với những điểm mới của Luật doanh nghiệp và các Nghị 

định, Thông tư hướng dẫn hiện hành. Cụ thể những thay đổi như sau: 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ hiện tại cập nhật các quy định mới về quản trị 

công ty đại chúng. 

Những nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ được đính kèm đầy đủ tại phụ lục “Nội dung 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ” của tờ trình này.  

III. Điều lệ mới 

Dựa trên những nội dung sửa đổi và bổ sung trên, Hội đồng quản trị đã thông qua sửa đổi bổ 

sung Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện vào ngày 02 tháng 5 năm 

2019. Toàn văn Dự thảo Điều lệ này, Quý cổ đông có thể tải về từ website của Công ty là 

www.ctin.vn. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua toàn văn 

Điều lệ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 dự kiến tổ chức vào 14/5/2019. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT, BKS, Ban TGĐ; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

NGUYỄN TRÍ DŨNG 

http://www.ctin.vn/
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PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY 

(Kèm theo Tờ trình số……………… , ngày …./…./2019) 

TT 

Điều lệ hiện tại Điều lệ sửa đổi bổ sung 
Cơ sở pháp lý sửa đổi, 

giải thích 
Điều Nội dung Điều Nội dung đề nghị sửa đổi 

1  1 

1e. “Cán bộ quản lý” là Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc điều hành, Phó giám đốc hoặc Phó 

tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí 

quản lý khác trong Công ty được Hội đồng 

quản trị phê chuẩn. 

 

1e. “Người điều hành doanh nghiệp” là Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành, Phó giám 

đốc hoặc Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và 

các vị trí điều hành khác trong Công ty được 

Hội đồng quản trị phê chuẩn. 

Phù hợp Điều lệ mẫu theo 

Thông tư 95/2017/TT-BTC 

ngày 22/09/2017. 

2  2 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

o Địa chỉ: Số 158/2 phố Hồng Mai, Quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

o Điện thoại: (84-4) 8 634 597 

o Fax: (84-4) 8 632 061/8 630 227 

 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

o Địa chỉ: Số 158/2 phố Hồng Mai, Quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

o Điện thoại: (84.24) 3863 4597 

o Fax: (84.24) 3863 2061 

o Email: info@ctin.vn 

o Website: http://ctin.vn/ 

Phù hợp Điều lệ mẫu theo 

Thông tư 95/2017/TT-BTC 

ngày 22/09/2017. 

3  5 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua 

Điều lệ này đều là các cổ phần phổ thông. Các 

quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần này được quy 

định tại Điều 11. 
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3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ 

này đều là các cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ 

kèm theo cổ phần này được quy định tại Điều 11 và Điều 

12 Điều lệ này. 

Phù hợp dẫn chiếu tới các 

điều khoản trong Điều lệ 

4  5  5 

Bổ sung 

9. Tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 100% 

vốn điều lệ. 

Quy định tỷ lệ sở hữu nước 

ngoài của nhà đầu tư nước 

ngoài 

5  11 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% 

tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 

sáu tháng trở lên có các quyền sau: 
11 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số 

cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu 

tháng trở lên có các quyền sau: 

Phù hợp dẫn chiếu tới các 

điều khoản trong Điều lệ 

mailto:info@ctin.vn
http://ctin.vn/
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TT 

Điều lệ hiện tại Điều lệ sửa đổi bổ sung 
Cơ sở pháp lý sửa đổi, 

giải thích 
Điều Nội dung Điều Nội dung đề nghị sửa đổi 

a. Đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các 

24.2 và Điều 36.2; 

a. Đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các 24.2 và 

Điều 35.1; 

6  12 

2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực 

hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: 

a. Tham gia và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. 

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết 

tại cuộc họp. 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, 

bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. 

12 

2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 

quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: 

a. Tham gia và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. 

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại 

cuộc họp. 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ 

phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, 

thư điện tử. 

Phù hợp Điều lệ mẫu theo 

Thông tư 95/2017/TT-BTC 

ngày 22/09/2017. 

7  16 

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong 

các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến 

vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại 

cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ 

các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ 

chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản 

của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu 

quyết của cổ phần đã phát hành loại đó. 

16 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền 

với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông 

nắm giữ ít nhất 70% cổ phần phổ thông tham dự họp 

thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 70% 

quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu 

quyết thông qua. 

Phù hợp Điều lệ mẫu theo 

Thông tư 95/2017/TT-BTC 

ngày 22/09/2017. 

8  17 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại 

khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn 

đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. 

Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến 

Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày 

khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 

phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, 

quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng 

17 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 

Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào 

chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 

bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba 

(03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ 

đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công 

dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 

Phù hợp dẫn chiếu tới các 

điều khoản trong Điều lệ 
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TT 

Điều lệ hiện tại Điều lệ sửa đổi bổ sung 
Cơ sở pháp lý sửa đổi, 

giải thích 
Điều Nội dung Điều Nội dung đề nghị sửa đổi 

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 

hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã 

số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa 

chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng 

và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung 

kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; 

tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, 

địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng 

và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến 

nghị đưa vào chương trình họp. 

9  20 

5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được 

thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội 

đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có 

trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể 

thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện 

tử của công ty. 

20 

5. Nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông 

phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại 

hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày họp 

Đại hội đồng cổ đông; trường hợp công ty có trang thông 

tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc 

đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong 

vòng 24 giờ kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông. 

Phù hợp Điều 9 Thông tư 

155/2015/TT-BTC 

10  21 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký 

của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ 

quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ 

đông là tổ chức. 

 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ 

đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của 

cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo 

pháp luật của tổ chức được ủy quyền. 

Phù hợp Điều lệ mẫu theo 

Thông tư 95/2017/TT-BTC 

ngày 22/09/2017. 

11  23 

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên 

bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả 

kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ 

đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 

của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc 

Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần 

nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong 

các trường hợp sau đây: 

23 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận 

được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản 

kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, 

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc 

(Tổng giám đốc), cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định 

tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án 

hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

Phù hợp Điều lệ mẫu theo 

Thông tư 95/2017/TT-BTC 

ngày 22/09/2017. 
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TT 

Điều lệ hiện tại Điều lệ sửa đổi bổ sung 
Cơ sở pháp lý sửa đổi, 

giải thích 
Điều Nội dung Điều Nội dung đề nghị sửa đổi 

12  24 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong 

thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp 

số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng 

quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 

5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến 

dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 

30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng 

viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn 

(04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối 

đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được 

đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% 

được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến 

dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 
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2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn 

liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền 

biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 

trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng 

viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng 

viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) 

ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm 

(05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 

sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy 

(07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 

tám (08) ứng viên. 

Phù hợp tính logic giữa các 

điều khoản trong Điều lệ 

13  25 

3. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên 

Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát 

sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại 

Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi 

được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ 

nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực 

vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 
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Bỏ khoản 3 Phù hợp Điều lệ mẫu theo 

Thông tư 95/2017/TT-BTC 

ngày 22/09/2017. 

14  28 
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Bổ sung khoản 4 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch 

Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng 

quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) 

ngày. 

Phù hợp Điều lệ mẫu theo 

Thông tư 95/2017/TT-BTC 

ngày 22/09/2017. 

15  34 1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một (01) thành 

viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác 
34 1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một (01) thành viên 

trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng 

Phù hợp Điều lệ mẫu theo 

Thông tư 95/2017/TT-BTC 



 

7 

 

TT 

Điều lệ hiện tại Điều lệ sửa đổi bổ sung 
Cơ sở pháp lý sửa đổi, 

giải thích 
Điều Nội dung Điều Nội dung đề nghị sửa đổi 

làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng quy định tiền 

lương, thù lao và lợi ích khác. Thông tin về thù lao, 

tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc phải 

được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài 

chính năm và được nêu trong báo cáo thường niên 

của Công ty. 

giám đốc; ký hợp đồng quy định tiền lương, thù lao và lợi 

ích khác. Thông tin về thù lao, tiền lương và lợi ích khác 

của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng 

cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính năm và được nêu trong báo cáo 

thường niên của Công ty. 

ngày 22/09/2017. 

16  49 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập 

báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng 

quản trị trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày 

kết thúc năm tài chính. 

 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo 

cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị 

trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài 

chính. 

Phù hợp Điều lệ mẫu theo 

Thông tư 95/2017/TT-BTC 

ngày 22/09/2017. 

 


